Jogerőre emelkedett:
2017. június 29-én

Iktatószám: PBK/1255-3/2017

Tárgy: A „Somogysámson I. – agyag” védnevű

Ügyintéző: Gross Tamás

bányatelek területén, a bányatelek
mélységi bővítését célzóan elvégzett
ásványi nyersanyag-kutatásról összeállított
zárójelentés.

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) a Wienerberger Téglaipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34, levelezési cím: 1519
Budapest, Pf.: 384.) Bányavállalkozó által 2017. május 29-én előterjesztett, a Somogy megyei
Somogysámson település külterületén fekvő 023/6 helyrajzi számú ingatlant érintő, „Somogysámson I. –
agyag” védnevű bányatelek területén a bányatelek mélységi bővítésének megalapozását célzó ásványi
nyersanyag-kutatásról összeállított zárójelentést az alábbi megállapításokkal

elfogadja:
1.

A Bányafelügyelet a Wienerberger Téglaipari Zrt. részére az ásványi nyersanyag-kutatást a 2016.
december 28-án jogerőre emelkedett PBK/2716-16/2016 iktatószámú határozattal engedélyezte. A
kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó PBK/121-22/2017 iktatószámú határozat 2017. március 05-én
vált végrehajthatóvá. A kutatás érvényességi ideje 2017. december 05-én jár le, így a kutatási
zárójelentés jóváhagyása iránti kérelem a jogszabály által előírt jogvesztő határidőn belül került
előterjesztésre.

2.

A Somogy megyei Somogysámson település külterületét érintő kutatási terület – amely megegyezik a
megkutatott területtel – határvonalának egységes országos vetületi (EOV) rendszer szerinti koordinátái:
Töréspont Y m (EOV) X m (EOV)
1

515 495

142 559

2

515 652

142 597

3

516 023

142 564

4

516 022

142 424

5

516 020

142 424

6

516 008

142 043

7

516 161

142 044

8

516 122

141 529

9

515 521

141 522

10

515 506

142 316

11

515 484

142 531
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Területe: 600 017,00 m2, azaz 0,6 km2.
A kutatási blokkot fedő sík magassága: +94,0 m, Balti tengerszint felett.
A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +82,0 m, Balti tengerszint felett.
(A kutatófúrások indításának fedősíkja: +123,5 m, Balti tengerszint felett.)
3.

A kutatott ásványi nyersanyagok neve, a PBK/2716-16/2016 iktatószámú, kutatást engedélyező
határozat szerint: „5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „1. Agyag” csoport, „9. Képlékeny
agyag – II.” alcsoport (kódja: 1419).

4.

Az ásványi nyersanyag-kutatás kivitelezésében az alábbiak vettek részt:


Fúrási munkák: Geoteam Kft. (3300 Eger, Kertész utca 146.);



Laboratóriumi

anyagvizsgálat:

SZIKKTI

Labor

Szilikátkémiai

Anyagvizsgáló-Kutató

Kft.

Vizsgálólaboratórium (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.);


Geodézia: Geo-CAD Bt. (7761 Kozármislegy, Alkotmány tér 41.), Berényi Gábor, hites bányamérő
(Nyilvántartási száma: 47.);



A kutatás felelős műszaki vezetője: Cene János (3300 Eger, Arany János utca 15.);



Dokumentálás, adatfeldolgozás, a zárójelentés elkészítése: Bihari György földtani szakértő (1138
Budapest, Népfürdő u. 21/e., engedély száma: FSZ-29/2013).

5.

A kutatási területen belül feltárt ásványi nyersanyagvagyon – az ásványi nyersanyagok és a
geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló
54/2008 (III. 20.) Kormányrendelet 1. mellékletének megfelelő besorolással –, amelyet az Állami
Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásba fel kell venni:
Főcsoport: „5. Törmelékes üledékes kőzetek”; csoport: „1. Agyag”; alcsoport: „9. Képlékeny agyag
II.” (kódszáma: 1419):
Földtani készlet

A földtani készletből

A nem műrevalóból

Műrevaló készlet

(m3)

nem műrevaló (m3)

tartalék-készlet (m3)

(m3)

B

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

C1

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

C2

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Összesen

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Kategória

6.

A Wienerberger Téglaipari Zrt. a jelen határozat jogerőre emelkedését követően a 2. pontban felsorolt
EOV koordinátákkal körülhatárolt területen, az 5. pontban ismertetett ásványvagyonra jogosult
bányatelek megállapítását (bővítését) kezdeményezni.

7.

A Bányafelügyelet a jelen döntésében pillérekben lekötött készleteket nem határoz meg. Határpillérek,
illetve szükség esetén védőpillérek kijelölésére és a pillérekben lekötött ásványi nyersanyag
mennyiségének

meghatározására

az

esetlegesen

a

későbbiekben

megállapítására (bővítésére) irányuló eljárás keretében lesz lehetőség.
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8.

A Bányafelügyelet által 2017. május 31-én PBK/1255-2/2017 iktatószám alatt kibocsátott függő hatályú
döntés rendelkező részének 1. és 2. pontjában foglaltak nem alkalmazhatók, tekintettel arra, hogy a
hatóság a döntését a függő hatályú végzésben megszabott, két hónapos határidőn belül hozta meg.
A Bányafelügyelet a döntését – tekintettel arra, hogy a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad,

és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint, indokolást
és a jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített formában hozta meg.
A kérelem 2017. május 29-én érkezett a hatósághoz, így a jelen eljárásban az ügyintézési határidő
2017. június 19-én jár le.

Pécs, 2017. június 08.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

Kapják:
1.

Wienerberger Téglaipari Zrt. 1519 Budapest, Pf.: 384.

2.

Irattár.

Jogerőre emelkedés után:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben).
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